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sluit dit venster
Van wingdiver

Onderwerp

DC-dag 27-09-2003

Datum

9/27/03 10:54:00 PM

Bericht
Om 08.00 uur die rotwekker laten aflopen; de bakker moest zich maar eens verslapen hebben
en ik had nog een belofte na te komen (niet aan de bakker want die had ik gisteren al
betaald!)! Effe nakijken of de chocomel niet zuur geworden was, en dan op pad! Verdorie wat
was het mooi weer buiten! Dat hadden ze niet voorspeld. Eerst de bakker (die was inderdaad
al wakker) en dan naar.... Waar was het ook alweer? Mijn ouwe geheugen begon mij na jaren
"te weinig slaap", "te veel stikstof" en af en toe "veel te veel alcohol" nu al in de steek te laten
Ach ja; ik moest naar "Het trapje van Irene".
Niet te veel verkeer, dat viel mee! Veel te vroeg ter plaatse, dat viel tegen! Dan maar een
uurtje wat rondwandelen, eens naar het trapje van Irene gaan kijken, nog maar eens naar het
trapje van Irene gaan kijken. Plots zag ik één vrouw en twee mannen aan de kant zitten
"wachten". Het was intussen 12.00 uur, dat konden dus wel wat DC-ers zijn! En inderdaad:
Irene, Jaco en Peter waren al gearriveerd! Kennismaken en een praatje doen. Dat viel allemaa
reuze mee! Het gekke is dat de mensen achter de namen er altijd anders uitzien dan de
voorstelling die je je ervan gemaakt hebt! Leuk! Opeens zie je het gezicht en hoor je de stem
die bij die bepaalde naam hoort! De communicatie verliep al dadelijk goed in een gemoedelijke
sfeer! Ook Luc Dupas komt de parking opgereden. Zijn gezicht kende ik reeds van de website
van zijn club! Oef, nu zijn we toch al met 2 Belgen ( ;-) )! Tijd om de vlaai en de chocomel
boven te halen!
Een beetje (te) la(a)ter komen ook Ruud, Tweety (hopelijk heb ik die naam niet verkeer?????)
en Sven aangereden. Zij hadden in de file gestaan bij het flessenvullen in Den Osse!
Kennismaken, handen schudden en de gezellige babbel kan voortgaan! Tof om eens op een
andere (persoonlijkere) manier met mekaar te communiceren!
De eerste duik gaat dus door aan "Het trapje van Irene". En ik was er zeker van dat het trapje
er was! Ik had het immers al twee maal gezien! Jaco geeft de briefing (die was zo volledig dat
we eigenlijk niet meer dienden te duiken ;-) ) en hij deelt de buddyparen in! Prima! Luc+Irene
Jaco+Peter, Tweety (?)+Ruud en Sven diende met mij te duiken! Mooie duik, goed zicht en he
water nog warm genoeg! Wat kan een mens zich beter wensen op een zonnige dag als deze?
Er wordt achteraf nog wat gekeuveld (in de positieve zin van het woord!) over de andere DCers die er niet bij konden zijn! Zo leer je natuurlijk ook deze mensen weer wat beter kennen.
Mijn conclusie is al snel gemaakt: DIT IS EEN TOFFE BENDE!!!!
Luc Dupas stelt voor om een tweede duik te doen aan de Zeelandbrug, er zouden terug veel
sepias zijn!? Spijtig genoeg kunnen Jaco, Peter, Ruud en Tweety niet mee wegens andere
verplichtingen. Dan maar met vier naar de Zeelandbrug om een duik te doen naar "De Sepias
van Luc"!
Sven wijst de weg, en we komen (een ietsje te laat!) aan op een overvolle parking aldaar!
Geen probleem, we zetten de wagens neer waar ze voor niemand in de weg staan! Snel
klaarmaken en DUIKEN!!! Samen met Sven rechts, links, in't midden en overal gezocht, maar
de "Sepias van Luc" niet gevonden! Dat trapje van Irene was er toen wel, maar die Sepias
niet! Zou dit nu het verschil tussen Nederlanders en Belgen zijn? (Sorry Luc, maar ik kon het
niet laten!)!
Na de duik nog de laatste vlaai opgepeuzeld, nog wat nagekaart over de mooie dag en dan:
"Als de bliksem naar huis!"
Dit is een initiatief wat zeker voor herhaling vatbaar is! En zoals altijd: De afwezigen hadden
ditmaal ongelijk (=Belgisch spreekwoord ; weet echter niet of jullie dit in NL ook gebruiken?)!
Bedankt Irene, Jaco, Peter, Ruud, Tweety, Sven (ook voor de mooie duik!) en Luc! See you
again!
Oei, Irene had mij gevraagd om een "kort" verslagje te schrijven!!??
P.S. Krijg ik nu ook 106 reacties a.u.b. ;-) ????? Ben wat jaloers op Boris!
Email wingdiver@skynet.be
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sluit dit venster
Van tweety

Onderwerp

re: dc dag 27-09-2003

Datum

9/27/03 11:27:38 PM

Bericht
Beste Wingdiver,
Wij vonden het ook een zeer geslaagde dag, gezellige mensen en lekker vlaaien!
We vonden het wel jammer dat we niet nog die 2e duik gemaakt hebben, dan hadden we die
sepias vast wel gevonden hoor!
We hebben na dat jullie weg zijn gegaan nog gezellig wat staan kletsen met Jaco en Peter.
Onze onder water foto's zijn eindelijk ook een keer goed gelukt, we hebben nu de juiste
instelling voor de camera gevonden.
Allemaal bedankt voor de gezellige dag en moeten we nog maar een keertje overdoen.
groetjes
Tweety (Marleen) en Ruud

Email anoniem@anoniem.nl
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sluit dit venster
Van Duiker-Joep

Onderwerp

Eentje van mij

Datum

9/28/03 12:28:18 PM

Bericht
Tja, helaas gooide het werk weer eens roet in het eten, op het laatste moment een oproep in
verband met een noodsituatie. Dus in plaats van naar Zeeland, naar een klant, met de
duikuitrusting nog achter in de auto. Volgende keer beter, zeg ik dan maar. Helaas begint voor
velen het duikseizoen aan het einde te lopen, dus die zie ik volgend jaar wel weer eens, (voor
mij eindigt nu ook het gedeelte van het seizoen dat ik in 3 mm natpak duik, de 7 mm komt
weer uit de kast) en in November natuurlijk het droogpak, kun je de hele winter door duiken,
tenzij er ijs ligt, want hoe krijgen we voldoende vrijwilligers bij elkaar om een ijsduik, met alle
veiligheidsvoorzieningen te kunnen organiseren?
De specialty voor ijsduiken heb ik nog niet gedaan, maar dat komt nog wel... Lijkt me heel
mooi onder ijs.
Joep
Email joep@frensen.com
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sluit dit venster
Van

rattekneud

Onderwerp

re - dc - dag

Datum

9/28/03 11:38:33 AM

Bericht
de ge zijt vriendelijk bedankt om mij er nog maar eens an te herrinneren wat ik weer heb
moeten missen (werk werk werk) maja de volgende keer beter geluk de groetjes en tot in de
week en nog veel duikplezier rattekneud ps:nog maar 101 te gaan
Email anoniem@anoniem.nl
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sluit dit venster
Van wingdiver

Onderwerp

Aanvulling DC-dag!

Datum

9/28/03 11:26:17 AM

Bericht
Oei, dit oude brein begint echt wel na te laten!
Vergeet ik toch om Irene te bedanken voor de lekkere poffertjes (die ze naar eigen zegge
"zelf" gekocht had), die zeer gesmaakt waren als toetje, en Luc voor de tomatensoep (als
opwarmer na de duik)!
En Sven, ik bedoelde natuurlijk "bedankt voor de 2 mooie duiken", want het was inderdaad
heel "plezant" om met jou te duiken (ook zonder Sepias)!
Zo, dit moest ik effe rechtzetten!
:-) Eddy
Email wingdiver@skynet.be
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sluit dit venster
Van irene

Onderwerp

niet verkeerd wingdiver......

Datum 9/28/03 11:24:53 AM

Bericht
...maar Irene zal niet weer Irene zijn, zonder er iets aan te willen toevoegen.
Tjonge, het weer was inderdaag he-le-maal geweldig gisteren, beter hadden we het niet
durven hopen. Als ik nu hier in Zw Nederland het raam uit kijk, is het zeker droever gesteld .
Jaco, Peter en ik hadden al om 12 uur afgesproken, en Luc zou er een half uurtje later ook zijn
Ik had wel een persoon wat zoekend rond lopen kijken gezien, maar ik dacht: laat hem maar
lekker even "zweten"( Heeft-ie wel 'verdiend' hier vorige week...:-). En och, DCers- Onze Eddy
viel wel mee hoor!)
Nou de vlaaien waren natuurlijk MEER dan geweldig, en de chocomel ging er ook wel goed
in.En daarna moesten onze plannen maar eens in daden omgezet worden.
Mmm....ik zou met Luc duiken.
Maar raar volk hoor toch, die Belgen. Vraagt Luc me of we met een buddylijn gaan duiken, als
ik daarop ontkennend ( wat mij betreft) antwoord, krijg ik er subiet één strak om mijn arm.
Tja, als volgzaam typje zeg je maar niet zoveel, maar ik vrees nu wel voor volgende week, als
ik met TWEE van die Torpedo-jongens het water in moet.Worden het dan 2 buddylijnen, en we
aan iedere kant één ?? Komt natuurlijk niets van in hè?
Verder hoor ik van die Belgen nu de termen: bende en tronies voorbijkomen: ja hallo, wij
Ollanders zijn geen bajesklanten hoor !
Na de eerste duik is nog luidkeels HOERA voor me geroepen, jawel de 200 ste duik !En Ferry
meldde zich ook nog even, dus dat was leuk.
Toen we wegreden voor de 2de duik, moest ik in mezelf toch wat lachten, want we waren zo
wel een bijeengeraapt zootje:
Er reden 4 auto's weg met 1 Ned in een Ned auto (Ik), 1 B in een B auto (luc), 1 B in een Ned
auto (Eddy), en 1 Ned in een B auto(Sven).
Inderdaad bij de Zeelandbrug was het volle bak, maar we hebben onze auto's er nog tussen
gefrommeld gekregen.Jammer van de sepia's, t'is niet anders.En de duikers die daar plotseling
om half 7 nog een punt vlaai kregen: dat waren wij dus.
Nog wel een minpuntje:de duikers die zich wel hadden opgegeven, en dus niet kwamen
opdagen: niet echt sportief heren, want er was toch wel ( financieel) op jullie gerekend.
Afzeggen is tenslotte een kleine moeite !
Leuk die foto's Luc, was een verrassing voor me!
Dank allemaal voor de leuke dag, ik hoop inderdaad ook dat er meerdere zullen volgen.
Bloeb-bloeb Irene

Email imkeim@wish.net
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sluit dit venster
Van luc.dupas

Onderwerp

Re: DC-dag 27-09-2003

Datum 9/27/03 11:42:18 PM

Bericht
Hey DC-collega's-met-een-gezicht-achter-de-naam,
Volmondig (allicht omwille van nog ergens een achtergebleven stukje lekkere Limburgse
vlaai...) eens met jullie dat het een leuke dag was die zeker voor herhaling vatbaar is! Een
eerste portie foto's vind je alvast op http://www.torpedo.be/foto/030927_DC/
Tot een volgende sessie!
Groetjes, Luc
Email dupas@imec.be
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sluit dit venster
Van Jaco

Onderwerp

En last but not least...

Datum

9/28/03 6:40:52 PM

Bericht
Hoi,
Da's het voordeel als je nog geen tijd gehad hebt om een verslag te schrijven, doen anderen
het voor je....
Ik heb daar eigenlijk helemaal niks aan toe te voegen. Was gewoon BERE-gezellig (vertaling
voor de Belgen: BERE-plesant(-:)
Gaan we volgend jaar uiteraard herhalen toch ?
Eerder in het jaar zullen er waarschijnlijk wel sepia's zitten, mogelijk zelfs in de Grevelingen,
scheelt weer racen om de kentering te halen he jongens...
En dan hoeft Joep zijn IJsduikmodule ook niet eerst te halen.
He, allemaal bedankt voor de gezelligheid en wat mij (en Peter) betreft, tot de volgende keer !
(}-: Jaco
Email duiker@kabelfoon.nl
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